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Compactação 
 
 
1 - Generalidades 

A compactação consiste no processo mecânico que, através de uma aplicação repetida e 
rápida de cargas ao solo, conduz a uma diminuição do seu volume, e portanto, a uma 
diminuição do índice de vazios e a um aumento do peso volúmico seco. Esta redução de 
volume é resultado, sobretudo, da expulsão de ar dos vazios do solo, não ocorrendo 
significativa alteração do teor em água nem alteração do volume das partículas sólidas durante 
a compactação. 

Recorde-se algumas definições: 

volume total: awsvs VVVVVV ++=+=  (1)  

(Vs , Vv , Vw e Va são, respectivamente, o volume das partículas sólidas, o volume dos vazios, 
o volume da água e o volume do ar) 

índice de vazios: 
s

v

V
V

e =   (2) 

grau de saturação: ( ) 100×=
v

w
r V

V
%S   (Vw é o volume da água)                          (3) 

teor em água: ( ) 100×=
s

w

W
W

%w  (Ww é o peso da água e Ws é o peso das partículas sólidas)  (4) 

peso volúmico aparente seco: 
V
Ws

d =γ    (V é o volume total)                                (5) 

Por outro lado, a compactação provoca um aumento do grau de saturação visto que o volume 
de vazios sofre uma diminuição por expulsão do ar. Contudo a expulsão de todo o ar, não é 
possível, verificando-se que fica sempre algum ar aprisionado entre os grãos de solo. 

Com este processo a área de contacto das partículas sólidas aumenta, aumentando assim a 
resistência do solo e diminuindo a sua deformabilidade. Além disso, o solo ficando num 
estado mais denso dificultará a passagem da água, ou seja, torna-se menos permeável. 
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A experiência mostra que o resultado da compactação depende de dois factores 
determinantes: a energia aplicada e o teor em água de compactação. 

Imagine-se então um procedimento de compactação com uma determinada energia em que o 
solo é compactado misturando-lhe diferentes quantidades de água (obtendo-se, portanto, 
diferentes teores em água) e medindo-se o resultado da compactação através da determinação 
do peso volúmico seco. O resultado pode assim ser descrito por pares de valores (w,γd), que 
quando representados num gráfico, dão origem à curva de compactação, como se ilustra na 
Figura 1 seguinte: 

Curva de compactação
Curva de saturação

Teor em água ( )wwópt

γd
máx

( )γdPeso volúmico seco

ramo seco ramo húmido

 

Figura 1 – Curva de compactação 

Pode assim constatar-se a existência de uma relação w-γd que apresenta um máximo γd
máx 

(peso volúmico seco máximo), o que ocorre para um teor em água que se designa por teor em 
água óptimo wópt. O ponto máximo (óptimo) divide a curva de compactação em dois ramos: à 
esquerda do óptimo, o ramo seco; à direita, o ramo húmido. 

De uma forma bastante simplificada, para explicar este comportamento, dir-se-á que uma 
massa de solo que possua pouca água apresenta-se aglomerada em torrões de solo. A acção de 
compactação irá desfazer esses torrões, permitindo a expulsão do ar. No entanto, os torrões 
apresentar-se-ão duros, pelo que, se o solo possuísse um pouco mais de água, a acção de 
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compactação seria facilitada e, por conseguinte, mais eficaz. Por esta razão, do lado seco, o 
aumento do teor em água conduz ao aumento do peso volúmico seco. 

Porém, se a quantidade de água ultrapassar determinado valor, verifica-se que deixa de haver 
contacto de determinadas zonas do ar do solo com a atmosfera, ficando aprisionado entre o 
solo e a água intersticial, não podendo ser expulso. A partir deste ponto, o aumento do teor em 
água não irá permitir que a compactação se realize de forma tão eficaz. Por este motivo, do 
lado húmido, o aumento do teor água conduz à diminuição do peso volúmico seco. 

Na realidade, a explicação do fenómeno é bem mais complexa e as opiniões não são 
consensuais. 

Recorde-se algumas relações úteis: 

e
G ws

d +
γ

=γ
1

 (Gs é a densidade das partículas sólidas; γw é o peso volúmico da água)      (6) 

wGeS sr =  (7) 

Substituindo a expressão (7) na expressão (6) obtém-se: 

r

s

ws
d

S
wG

G

+

γ
=γ

1
 (8) 

Note-se que a expressão (8) define, para um determinado valor do grau de saturação, uma 
relação entre o teor em água e o peso volúmico seco e, logo, representável no gráfico da 
Figura 1. A curva de saturação representada na Figura 1 traduz a equação (8) para Sr=100%, 
isto é, uma situação limite correspondente à total expulsão do ar. Esta curva é um limite 
superior para as curvas de compactação de um dado solo. O óptimo corresponde 
habitualmente a graus de saturação entre 85 e 95% (Figura 2). 
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Curva de compactação
Curva de saturação
Curva com =90%Sr

Curva com =80%Sr

( )γdPeso volúmico seco

Teor em água ( )wwópt

γd
máx

ramo seco ramo húmido

 

Figura 2 – Curvas de saturação 

2 – Efeito da energia de compactação 

Referiu-se, para a apresentação da Figura 1, que a curva correspondia a determinada energia 
de compactação. Com efeito, se se aplicar a um mesmo solo com determinado teor em água 
energias de compactação diferentes, o estado final (medido através do peso volúmico seco) 
seria diferente. Isto quer dizer que a cada energia de compactação corresponde um curva de 
compactação. Considerando que à curva da Figura 1 correspondia uma energia de 
compactação E1, tem-se que, se for aplicada ao mesmo solo uma energia de compactação E2, 
se obteria o resultado que se apresenta na Figura 3. 

Constata-se assim que a maior energia de compactação corresponde um peso volúmico seco 
maior que é obtido para um teor em água óptimo menor, resultando, portanto, numa curva 
deslocada para cima e para a esquerda da curva correspondente à menor energia de 
compactação. Convém contudo ter presente que o aumento da energia de compactação não 
conduz a um aumento contínuo do peso volúmico seco, pois verifica-se que existe uma 
assímptota na curva de variação do peso volúmico seco com a energia de compactação. 
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Curva de compactação (E1)

Curva de compactação (E2)

Curva de saturação

Peso volúmico seco

Teor em água ( )w

( )γd

E2>E1

 

Figura 3 – Efeito da energia de compactação 

3 – Influência do tipo de solo 

A curva de compactação dos solos com finos apresenta a forma regular da Figura 1. A 
experiência mostra que nos solos mais grosseiros o teor em água óptimo é, em regra, mais 
reduzido, atingindo valores mais elevados do peso volúmico. Já nos solos com maior 
predomínio de argila o teor em água óptimo é mais elevado, conduzindo a valores mais 
reduzidos do peso volúmico seco, como se mostra na Figura 4.    

A curva de compactação nem sempre apresenta a forma regular da Figura 1. Os solos 
granulares sem finos (ex: areias limpas), sendo bastante permeáveis, são pouco sensíveis ao 
teor em água, pelo que a curva de compactação destes solos não possui um pico tão 
pronunciado como nos solos com granulometria mais extensa e verifica-se que o peso 
volúmico seco aumenta para teores em água muito baixos devido à acção de tensões capilares 
entre partículas, conforme mostra a Figura 5. 
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Peso volúmico seco

Teor em água ( )w

( )γd

Areia siltosa

Areia argilosa

Argila

Curva de compactação
Curva de saturação

Teor em água ( )w

( )γdPeso volúmico seco

Figura 4 – Curvas de compactação de solos 
com finos 

Figura 5 – Curva de compactação de uma 
areia com granulometria uniforme 

4 – Propriedades dos solos compactados 

A observação da curva de compactação como a da Figura 1, permite constatar a existência de 
um máximo e que a dado peso volúmico seco correspondem dois teores em água distintos: um 
abaixo do óptimo do lado seco e outro acima do óptimo do lado húmido. 

Apesar de ambos os valores conduzirem ao mesmo peso volúmico seco, o seu comportamento 
mecânico é diferente. Com efeito, no caso de o teor em água se situar do lado seco, o 
comportamento do solo exibirá: 

• resistência ao corte elevada, aumentando com a energia de compactação; 

• variações da pressão da água nos vazios do solo praticamente nula, quando sujeito a 
carregamento; 

• eventuais fissuras; 

• expansão/colapso do solo, quando sujeito a aumento do teor em água. 

Caso o teor em água se situar do lado húmido, verificar-se-á: 

• menor resistência e pouco sensível à variação da energia; 

• eventual ocorrência de pressão da água elevada nos vazios do solo; 

• solo com comportamento plástico; 

• praticamente não existe expansão/colapso do solo. 
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Estes aspectos mostram que a escolha da compactação realizada do lado seco ou do lado 
húmido se apresenta de grande importância, dado que, como se viu, poderá condicionar o 
comportamento do solo compactado (aterro). É habitual realizar a compactação próxima do 
teor em água óptimo, definindo um intervalo de teores em água aceitáveis imediatamente 
antes (compactação do lado seco) ou imediatamente depois (compactação do lado húmido). A 
escolha de um ou outro tipo depende sobretudo do tipo de aplicação e do comportamento que 
se considera desejável para a obra. 

Note-se que apesar da resistência ser uma propriedade importante no comportamento da obra, 
haverá que ponderar a questão do aterro poder sofrer alterações do seu teor em água, ou 
mesmo, vir a ser saturado o que acontece, por exemplo, em barragens de aterro. Nestas 
situações, verifica-se que a resistência do solo diminui com o aumento do teor em água, sendo 
a variação da resistência maior para um solo compactado do lado seco. Verifica-se ainda, que 
um solo compactado do lado seco depois de saturado exibe resistência semelhante à que 
corresponde ao solo compactado do lado húmido, correspondendo o teor em água óptimo à 
“maior resistência estável”, ou seja, aquela que não sofre alteração significativa com um 
posterior aumento do teor em água. 

No que respeita aos solos granulares sem finos, constata-se que a sua resistência é muito 
menos sensível às variações do teor em água, verificando-se por outro lado que a saturação 
não implica uma alteração sensível na resistência. Este aspecto é particularmente importante, 
pois facilita as condições de colocação em obra. 

5 – Ensaios de compactação 

Os ensaios laboratoriais de compactação tipo Proctor surgiram da necessidade de controlar os 
resultados conseguidos durante os trabalhos de compactação em obra. O ensaio consiste na 
compactação de uma amostra de solo num molde, determinando-se o teor em água e o peso 
volúmico seco. A repetição deste procedimento para diferentes quantidades de água 
adicionadas ao solo permite obter a curva de compactação. O procedimento de ensaio está 
normalizado e consta da especificação do LNEC E197-1966. 
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Esta especificação define os tipos de compactação seguintes: 

• compactação leve (Proctor normal) em molde pequeno; 

• compactação leve (Proctor normal) em molde grande; 

• compactação pesada (Proctor modificado) em molde pequeno; 

• compactação pesada (Proctor modificado) em molde grande; 

A compactação leve ou pesada traduz a energia de compactação, sendo esta aplicada através 
de um determinado número de pancadas com um pilão de um dado peso caindo de uma altura 
especificada sobre cada uma das camadas de solo, conforme ilustra o Quadro 1 seguinte: 

Quadro 1 – Ensaios Proctor (E197-1966 LNEC) 

 Tipos de compactação 
Leve 

(Proctor normal) 
Pesada 

(Proctor modificado) 

Molde diâmetro (mm) 102 152 102 152 
altura (mm) 117 114 117 114 

Pilão 2,49 kg 2,49 kg 4,54 kg 4,54 kg 
Altura de queda 30,5cm 30,5 cm 47,5 cm 47,5 cm 
Número de camadas 3 3 5 5 
Número de pancadas por camada 25 55 25 55 

 
A compactação pode ser realizada quer manualmente (Figura 6) quer mecanicamente 
recorrendo ao compactador automático (Figura 7).  

 
Figura 6 – Equipamento para o ensaio de compactação: moldes, pilão e rasoira 



Obras Geotécnicas  Compactação 

 9 MECivil, IST 

 
Figura 7 – Compactador automático 

A energia de compactação referida à unidade de volume define a energia específica de 
compactação e é traduzida pela expressão seguinte: 

V
hWnNE ×××

=  (9) 

(em que N é o número de pancadas por camada; n é o número de camadas de solo no interior 
do molde; W é o peso do pilão; h é a altura de queda do pilão e V é o volume do molde) 

A energia específica do ensaio de compactação leve é de aproximadamente 0,6 MNm/m3 e a 
da compactação pesada de 2,7 MNm/m3. De referir que estas energias de compactação 
procuram, em laboratório, reproduzir a compactação a realizar na obra. 

O tamanho do molde é função da granulometria do material a ensaiar. O molde pequeno é 
utilizado quando a percentagem de material retido no peneiro nº 4 (4,75 mm) não é superior a 
20%. O molde grande aplica-se em todos os casos, desde que a percentagem retida no peneiro 
de malha 19mm (3/4”) não for superior a 20%. Caso contrário, a especificação E197-1966 
deixa de ser aplicável. 
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6 – Equipamentos de compactação 

Em campo, a energia de compactação pode ser transmitida ao solo por: 

• pressão; 

• impacto; 

• vibração. 

Os equipamentos de compactação são também divididos em três categorias: 

• cilindros estáticos, compreendendo os cilindros de rasto liso de rodas de aço, os 
cilindros de pneus e os cilindros de pés de carneiro; 

• cilindros vibradores, com as mesmas variantes da categoria anterior; 

• equipamentos de percussão. 

Os factores que influenciam a compactação no campo de um determinado tipo de solo são: 

• o teor em água; 

• o números de passagens do cilindro; 

• a espessura da camada compactada; 

• as características do equipamento nomeadamente: a pressão, área de contacto, 
vibração, etc. 

Os cilindros estáticos de rasto liso (Figura 8) são utilizados em solos granulares (cascalhos e 
areias). Como a eficiência destes cilindros em profundidade é pequena, não devem ser 
utilizadas espessuras de camadas superiores a cerca de 15cm. Os cilindros estáticos de pés de 
carneiro (Figura 9) são apropriados para a compactação de solos finos, em particular dos solos 
argilosos, em camadas com espessuras entre 15 e 30cm. Os cilindros de pneus (Figura 10) 
podem ser utilizados para a compactação de diferentes tipos de solos, excepto para as areias 
uniformes. 

Os cilindros vibradores têm tido um grande desenvolvimento nos últimos anos. É hoje 
possível dispor de cilindros vibradores com possibilidade de ajuste da frequência e da 
amplitude de vibração, maximizando o rendimento do equipamento numa gama muito 
diversificada de tipos de solos. Além disso, a vibração permite aumentar a eficiência da 
compactação em profundidade podendo as espessuras de camadas atingir 0,6 a 0,8m. Estes 
equipamentos têm o seu maior campo de aplicação em todos os tipos de solos granulares, 
incluindo as areias uniformes, que são difíceis de compactar com outros equipamentos, 
embora o solo fique superficialmente descomprimido, necessitando de “fechar” a camada com 
a passagem do cilindro sem vibração. 
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Figura 8 – Cilindro de rasto liso 

 
Figura 9 – Cilindro de pés de carneiro 

 
Figura 10 – Cilindro de pneus 



Obras Geotécnicas  Compactação 

 12 MECivil, IST 

7 – Aterro experimental 

Para permitir o melhor aproveitamento do equipamento de compactação disponível e a 
determinação dos valores mais convenientes para o número de passagens do cilindro, o teor 
em água do solo e espessura das camadas, é aconselhável a construção de aterros 
experimentais com os solos que são utilizados na obra, seguindo as recomendações da 
especificação do LNEC E242-1971: 

• selecciona-se no local uma área de terreno homogéneo que permita a delimitação de 
três faixas com 20m de comprimento e 5m de largura e remove-se o solo orgânico 
superficial; 

• coloca-se uma camada de solo em cada faixa com três espessuras diferentes escolhidas 
em função do tipo de solo e do tipo de equipamento; 

• começa-se a compactar o solo com o seu teor em água natural e determina-se o peso 
volúmico seco ao fim de 2, 4 e 8 passagens, excepto no caso de cilindros de pés de 
carneiro, que as determinações se fazem ao fim de 4, 8 e 16 passagens; 

• repetem-se as operações anteriores, utilizando sucessivamente o solo com o teor em 
água óptimo e um teor em água intermédio; no caso do teor em água natural do solo 
ser próximo do óptimo os três teores em água a adoptar deverão ser iguais ao teor em 
água natural e a 3% abaixo e acima do teor em água óptimo; 

• com os resultados obtidos traçam-se as curvas de compactação obtidas no campo. 

8 – Controlo de compactação 

O controlo da compactação deve ser feito a dois níveis: 

• durante a fase de execução – o controlo deve incidir sobre a granulometria do material, 
o equipamento utilizado, o número de passagens, a espessura da camada, a quantidade 
de água adicionada, etc; 

• após a compactação – o controlo é realizado comparando os resultados obtidos em 
campo com os determinados em ensaios de referência realizados em laboratório. 

Define-se grau de compactação GC como a relação entre o peso volúmico seco obtido no 
campo e o peso volúmico seco obtido em laboratório: 

máx
d

campo
dGC
γ
γ

=  (10) 
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O caderno de encargos das obras de aterro especificam, em geral, o intervalo de teores em 
água de compactação e um determinado grau de compactação. Por exemplo, se tiver sido 
especificado um valor de GC=95%, pretenderá que o peso volúmico no campo, após a 
compactação seja de pelo menos 95% do valor máximo obtido em laboratório. 

8.1 – Determinação do teor em água 

O teor em água pode ser determinado em laboratório através do método da estufa e do método 
dos infravermelhos. O princípio é simples e consiste no seguinte: uma amostra de solo depois 
de pesada (W=Ws+Ww) é submetida a um processo de secagem de modo a que toda a água 
existente nos vazios se evapore, pesando-se em seguida a amostra seca (Ws). O teor em água 
será igual a w=(W-Ws)/Ws=Ww/Ws. 

O método de ensaio por secagem em estufa está especificado na Norma Portuguesa 
NP-84-Solos que preconiza a secagem do solo em estufa a 105ºC durante 24 horas. A 
secagem por infravermelhos tem a vantagem de ser bastante rápido (cerca de 30 minutos) e 
razoavelmente preciso e utilizam-se  pequenas quantidades de solo. 

Para os ensaios de campo foram desenvolvidos métodos bem mais rápidos e incluem-se o 
método do álcool, o método do speedy e o método radiactivo. 

O método do álcool é sobretudo utilizado em obra para a determinação rápida do teor em água 
de solos arenosos. Não pode ser utilizado em solos orgânicos nem em solos contendo gesso. 

O método do speedy consiste em fazer reagir o solo com o carboneto de cálcio no interior da 
garrafa speedy (Figura 11).  A reacção da água do solo com o carbonato de cálcio dá origem à 
libertação do gás acetileno que provoca o aumento de pressão no interior da garrafa. Este 
aumento de pressão é tanto maior quanto maior for a quantidade de água existente no solo. 
Essa pressão é portanto uma medida do teor em água do solo. O método speedy é utilizado em 
obra para a determinação rápida do teor em água de pequenas amostras de solo,  limitando-se 
a sua aplicação a solos granulares. Se o solo tiver finos, e principalmente se for argiloso, a 
precisão do método é menor, dada a dificuldade em separar as partículas do solo. 
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Figura 11 – Equipamento do método de speedy 

Os equipamentos radiactivos utilizam uma fonte para emissão de radiações no solo e um 
receptor para registar as radiações recebidas depois de terem atravessado um determinado 
volume de solo (Figura 12). A perda de energia durante o processo está relacionada com o 
teor em água e com o peso volúmico seco.  A medição do teor em água faz-se por emissão de 
neutrões rápidos no solo, que por colisão com os átomos de hidrogénio se transformam em 
neutrões lentos. Um maior número de neutrões lentos registados no receptor corresponderá, 
assim, a um maior teor em água. 

 
Figura 12 – Equipamento radiactivo (nuclear) 
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8.2 – Determinação do peso volúmico seco 

Os principais métodos para a determinação do peso volúmico seco são: o método da garrafa 
de areia, o método do volume de água deslocado, o densitómetro de membrana ou o método 
do balão, o extractor ou anel volumétrico, o método radiactivo com fonte de raios gama e o 
ensaio macro. 

O método da garrafa de areia e o método do balão permitem determinar o volume de 
cavidades abertas no terreno, o que, através da medição do peso do solo retirado e da 
determinação do teor em água, permite a determinação do peso volúmico seco (Note: 
γh=γd(1+w)=W/V). 

O método da garrafa de areia está descrito na especificação do LNEC E-204. As dimensões 
das garrafas deverão ser compatíveis com as dimensões da cavidade pretendida, em função do 
tipo de solo (Figura 13). 

O método do balão não está publicado em especificação LNEC, dispondo-se contudo de 
especificações estrangeiras como a ASTM D-1556. A utilização deste método é 
desaconselhada em solos pouco consistentes, em virtude da pressão exercida pelo membrana 
(balão) poder alterar o volume da cavidade (Figura 14). 

 
Figura 13 – Equipamento do método da garrafa de areia 
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Figura 14 – Equipamento do método do balão (densitómetro de membrana) 

O método do volume de água deslocado permite determinar o volume de uma amostra colhida 
do terreno e revestida com parafina. A pesagem e a determinação do teor em água conduzem 
ao peso volúmico seco. Este método está descrito na especificação do LNEC E-205. Este 
método só é aplicável a solos com uma certa “coesão” que possibilita a formação de torrões. 

O método do extractor ou do anel volumétrico consiste na cravação no terreno de um anel 
com dimensões conhecidas (Figura 15). Com a pesagem e a determinação do teor em água 
obtém-se o peso volúmico seco. Este método não está publicado em especificação do LNEC e 
é aplicável a solos finos. 
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Figura 15 – Extractor ou anel volumétrico 

O método radiactivo consiste na emissão de raios gama no solo, com determinada energia, 
procedendo-se à contagem dos raios que chegam ao receptor sem perda de energia. A 
contagem será tanto maior quanto mais denso estiver o solo. Os equipamentos disponíveis 
(habitualmente designados por gamadensímetros) incorporam as fontes de radiação gama e de 
neutrões, permitindo assim a determinação do peso volúmico seco e do teor em água (Figura 
11). O tempo de medição é de cerca de 1 minuto e o alcance em profundidade pode atingir 
habitualmente os 30cm. De referir, a necessidade de aferir a curva de calibração do aparelho 
para o tipo de solo a ser ensaiado através da comparação directa com outros métodos. 

O ensaio macro realiza-se em materiais com partículas de grandes dimensões, como os 
enrocamentos ou misturas de solo-enrocamento. O ensaio consiste na abertura de um poço 
com forma aproximadamente semi-esférica de diâmetro superior a 5 vezes o diâmetro da 
maior partícula ou bloco. O material retirado do poço é colocado num camião para pesagem 
em báscula e determinação do teor em água. O poço é revestido por uma membrana de 
polietileno impermeável e é enchido por água para a medição do seu volume. 

 




